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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 
اْدُع ِإَلى سَبِيِل َربِِّكَ ِباْلحِكَْمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحسََنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي }

 125النحل{ِهيَ َأْحسَنُ 

 رواه البخاري....((بلغوا عني ولو آية))قال صلى هللا عليه وسلم

 

معلمتي الفاضلة لقد طلبت مني ذكر دوري كطالبة في نشر اإلسالم 

ك ألنك أيقظت في داخلي في بيئتي ومحيطي وإني ألقف عاجزة عن شكر

هذا األمر العظيم والذي نحن بحاجة إليه خاصة في هذا 

 ....الزمن

 

ولكن وهلل الحمد هناك بشارة من النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم 

تبعث التفاؤل واألمل أن اإلسالم ظاهر على جميع الشعائر مهما 

ليَْبُلغن هذا األمر ما بلغ اللَّيل :))حورب وعودي قال عليه السالم

إالَّ أدخله هللاُ هذا الدِِّين،  وال َوَبر   والنَّهار، وال يترك هللا بيت َمَدر  

ِبِعزِِّ َعِزيز  أو ِبُذلِِّ َذليل ، ِعزًّا ُيِعزُّ هللا به اإلسالم، وُذالًّ ُيِذلُّ هللا به 

 ((الكفر
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ابتسامة ثم تفضل 
ألن االبتسامة بريد 

المحبة ثم تقديم كتيب 
يحمل في طياته 
أمور ديننا بلغات 
مختلفة كلما قابلت 

 أحد في طريقي

أن أكون قدوة أسير 

على نهج القرآن الكريم 

والسنة فكل من يراني 

أو يتعامل معي يرى 

ذلك في خلقي وتعاملي 

مع كل من حولي 

 باختالفاتهم
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تعلمت في  كلما
مدرستي علماً نافعاً 

أو حكماً أو آية 
أسرع كي أبلغها 

 أسرتي

ومع تعدد وسائل التواصل 

بإنشاء االجتماعي أقوم 

حساب انشر فيه سنن 

مهجورة عن النبي عليه 

السالم أو وقفة مع آية وأنشئ 

قروب ألسرتي نتفقد فيه 

أحوال من حولنا ليعلمون أن 

ديننا هو دين المحبة والخير 

 والتعاون
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االستفادة من 
حصص االنتظار 

للقيام بمسابقة أو لعبة 
هادفة مع تقديم هدايا 
بسيطة ويتخلل هذه 
المسابقة فوائد تبين 

 عظم هذا الدين

النصح لصديقاتي بالتي 

هي أحسن والمساعدة 

لكل من تحتاج سواء 

كانت مريضة أو غائبة 

 لظرف
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في مدرستي وفي كل 
مكان أقف جادة أمام 
كل من يستهزئ أو 

يغتاب أو يسخر بأحد 
ألن هذا من كبائر 
الذنوب مع النصح 

 بالتي هي أحسن

انشاء مجموعة مع 

صديقاتي نذكر فيها كيفية 

التعامل مع الخاالت 

ومساعدتهن ألن هذا شرف 

عظيم ألن ديننا يحثنا على 

التعامل بالحسنى مع 

الفقراء والضعفاء والتعاون 

 معهم



 طرق  
ر   ش  لن 

سلام  الإ 
 
 

استغل من المناسبات في 
مدرستي لتوزيع معلومة 

مفيدة مثل يوم المعلم 
لتعريف الطالبات بعظيم 
هذه المهمة وأنها مهنة 
األنبياء وأن محمد عليه 
السالم هو المعلم األول 

 ويجب أن نقتدي به

اجتمع مع صديقاتي في 

مصلى المدرسة نفسر فيه 

آيات قرآنية أو نقف على 

سيرة النبي عليه السالم 

ويكون ذلك بدعوة الطالبة 

بأسلوب جذاب ونتعلم فيه 

مثالً صفة الصالة الصحيحة 

وإلى ذلك من األمور التي 

 نحتاج إليها



مة   ات   الخ 
 
 

ن  والصلاة  والسلام على رسول الله حمد لله رب  العالمي 
ال
 و

 
هذا ما وفقني هللا به وهو جهد متواضع أسأل 

هللا أن يجعلني ممن ينشر دينه في بقاع 

 العالم

 

 

 

 

 

 ليان خالد الوعالني: عمل الطالبة

 1ثاني: الصف


